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Komise městské části č.24 – Staré Hodolany a Bělidla 
Zápis č. 01/21 z elektronického jednání z ledna 2021 

 
I. Zahájení 
Komise městské části Staré Hodolany a Bělidla (dále jen KMČ) jednala elektronicky 
z důvodu epidemiologické situace a na pokyn KŠ MMO 
 
II. Prezence  
Přítomni- elektronicky komunikovali: Ing Stankuš, J.Smékal, I. Švancarová, Mgr. 
Chmelík, P. Hloužek, S. Losert, Mgr. Přerovský, Ing arch Schneider, Ing Podracký, 
J. Gottwald st., Ing Váňa 
 
III. Schválení zápisu z minulého jednání 
Předseda provedl dotaz na připomínky k zápisu z minulého jednání KMČ. Bez 
připomínek - zápis byl schválen.  
Hlasování: pro   11  členů,   0     proti,  0  zdržel se   
 
IV. Organizační záležitosti  
- Informace o podmínkách jednání KMČ v této epidemiologické situaci. 
 
V. Otevřené body- vývoj. 
a/ Na ulici Purkyňova se opětovně objevily značné výtluky, které někdo označil 
včetně vulgárních symbolů. Komise žádá o důsledné opravy všech i začínajících 
výtluků před zimou. Denně zde projíždí více než 100 autobusů, které tuto kritickou 
situaci radikálně zhoršují. 
Bylo pouze provizorně opraveno. 
 
b/ Stížnost občanky z Bělidel na údržbu veřejné zeleně na ul. Táboritů byla řešena 
komisí a občance se doporučí, aby se obrátila přímo na TSMO 
Bylo odpovězeno a současně předáno na OMZOH Magistrátu města 
 
c/ Byly vzneseny podněty občanů a to opakovaně, na osazení bankomatu některé 
banky v centru Starých Hodolan. Starší občané mají problém s výběrem hotovosti a 
přitom zde byl bankomat několik desítek let.  
Vzhledem k tomu, že MMO nereagoval osm měsíců, projednal tuto možnost arch 
Schneider osobně s ČP. Vzhledem k předpokládaným výběrům v naší čtvrti se 
bankám provozně nevyplatí zřízení bankomatu. 
 
VI. Otevřené body bez vývoje 
 
a/ 3.Urgence  Při výstavbě RD na budoucí ulici Mačákova dochází k napojování na 
nevyhovující kanalizaci v ulici Vaníčkova a Za Humny, která je dle tvrzení občanů 
beze spádu a domy jsou již nyní chráněny zpětnými klapkami. Komise žádá, aby 
bylo prověřeno zda jsou tyto práce v souladu se stavebním povolením a vyjádřením 
MOVO. Nové řešení křižovatky Vaníčkova-Za humny zabraňuje odtoku vody 
z komunikace. 
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b/ 2.Urgence  Na parcele 433/3 na ulici Trocnovská u budovy ČD denně neustále 
parkují vozidla na zelených plochách i přes skutečnost, že zde proběhlo místní  
šetření se závěrem, že plocha bude ohrazena betonovými sloupky, které zabrání 
vjezdu na tuto plochu. Komise se domnívá, že „projednávání“ této mini úpravy je 
časově neúnosné a situace je již řadu let kritizována místními občany 
 
c/ 2. Urgence  Občané z ul. Rolsberská žádají o lokální opravy chodníku od č. 41-
55. Chodníky jsou místy v havarijním stavu. 
 
d/ Opakovaná 2. Urgence  Občané Staré Vísky důrazně žádají odpovědné odbory 
o alespoň nápravu havarijního stavu chodníku na jedné straně Staré Vísky a o 
srovnání a zasypání výmolů v nezpevněné komunikaci tamtéž. Ulice je značně 
frekventovaná a hrozí zde úrazy. 
Přes slib TSMO , že bude provedena oprava, není za tři měsíce provedeno nic!!! 
 
e/ Urgence  KMČ 24 žádá stavební odbor o řešení situace s bráněním 
obousměrnému bezpečnému průjezdu ulicí Roháče z Dubé na Bělidlech. Oba 
úseky ulice (před strojírnou Číhal - 160 m i před novou zástavbou RD - 100 m) jsou 
plně zastavěny auty zaměstnanců nebo nových majitelů domů, které bezpečný 
obousměrný provoz znemožňují. 
   
f/ Urgence Současně připomínáme, že nám ze strany magistrátu nebylo vyhověno 
s vodorovným značením na ulici Matěje z Janova u firmy FGP, kde neustále stávají 
auta v křižovatce, za níž následuje zcela nepřehledná část komunikace ve tvaru S, 
což nelze vyřešit opatrnější jízdou při příjezdu ze severovýchodu (od nových RD), 
když totéž nevidí přijíždějící z ul. Divišova. V tomto úseku se totiž z uvedeného 
důvodu musí jezdit v protisměru. Značení bylo přislíbeno již minulý rok, kdy byla 
zaslána fotodokumentace, ale stále není provedeno. 
 
g/ Urgence Vzhledem k výraznému zvýšení dopravy ulicí Pavelkovou, komise 
doporučuje zařadit do plánu provedení samostatného odbočovacího pruhu pro 
výjezd z této ulice na Lipenskou doprava.  
Ulici stále více využívají řidiči, kteří se snaží vyhnout komplikovanému průjezdu 
ulicí Divišovou a Hodolanskou, což komise hodnotí kladně. V tomto místě dochází 
ke značným kolonám, protože odbočení doprava brání vozidla jedoucí přímo a 
vlevo. 
 
h/ Urgence Komise žádá o sdělení, co je zamýšleno s pozemkem 244/4 v k.ú. 
Hodolany, který byl zamítnut k pronájmu na zahradu. Pozemek je zanedbaný řadu 
let a stává se cílem různých pochybných individuí což je terčem kritiky okolních 
občanů. 
 
 VII.  Nové záležitosti 
a/ Došlá pošta:- 
- Zvláštní užívání B. Třebízského 42 1.1-30.1.2021 –oprava fasády-lešení 
- Pokácení dvou suchých modřínů – křižovatka Lipenská 
- Zvláštní užívání Stará Víska 196/6 -31.1-28.2.2021 –zateplení fasády-lešení 
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VIII/ Různé  
- Estetizace veřejných prostranství na rok 2021. 

Komise navrhuje: 
a/ Doplnění herních popř. cvičebních prvků na dětském hřišti Purkyňova ul. 
b/ Obnova, kultivace  a doplnění dětského hřiště na ul. Bendlova ( v plánu 
opakovaně) 
Hlasování: pro  11   členů,   0     proti,  0  zdržel se    
 
-    Upozorňujeme občany, že drobné závady týkající se osvětlení, nepořádku, 
drobných závad je v rámci urychlení řešení problému lépe hlásit přímo na  
Hlášení závad | Technické služby města Olomouce, a.s. 

www.tsmo.cz › hlaseni-zavad   

  
- Komisi byla doručena opakovaná stížnost občanů z Geislerovy ulice, na 

skutečnost, že zde projíždějí velké kamiony do a z firmy Roučka slévárna 
(bývalá Sigma). Rovněž je komunikace kromě toho zatěžována i náhradní 
autobusovou dopravou ČD. Občané požadují omezení těžké dopravy, např. 
dopravní značkou B04 – zákaz vjezdu nákladních automobilů. Pro kamiony by 
měla být umožněna výjimka zásobování této továrny z Ostravské ulice, či 
používat bývalou bránu z ul. Barákova. Ulici používá i náhradní autobusová 
doprava ČD a je v dezolátním stavu. 
 

- ČSAD Ostrava – došlo k vykácení dřevin a vyčištění prostoru za správní 
budovou autobusového nádraží. Byly ponechány pouze dvě borovice a prostor 
by měl být znovu osazen zelení.  
 

- V lednu proběhla zkouška nového varovného informačního systému  
- Prosíme abyste pro případné stížnosti nebo požadavky ohledně rozhlasu (např. 

že to někde není slyšet, nebo naopak je to někde příliš hlasité apod.) 
využívali nově zřízenou emailovou adresu rozhlas@olomuc.eu, tak, aby každý 
nahlášený problém byl vyřešen co nejrychleji. 

 
-    Chodníky 2021  

Pro rekonstrukci chodníků byl komisí vybrán úsek na ulici Rejskova 1-11 a 
v případě volných prostředků dokončení chodníku na Přáslavské 9-19. 
Hlasování: 9 pro, 2 se zdrželi, 0 proti 
 

- Setkání přátel Hodolan je předběžně plánováno na 26.6., kdy bude povolena i 
výjimka, aby se akce konala až do 24.00 hod. 

 
X. Ukončení  
Předseda ukončil jednání dne 22.1.2021. Příští jednání KMČ se bude konat 
případně ve středu 3.2. 2021 od 17:30 hod. v zasedací místnosti Klubu seniorů na 
ulici Jiráskova 9, pokud to epidemiologická situace dovolí. 
 

Zápis elektronicky vytvořil: Ing. Miloslav Stankuš    

https://mail.mmol.cz/owa/redir.aspx?C=YO5NKp1VrcamOrG3zX57hhR2dcxwmmh3h0JcgUXL07dXB2FJ6LfYCA..&URL=mailto%3arozhlas%40olomuc.eu

